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Bydelsdirektør Tove Heggen Larsen informerte om følgende: 
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- Utredning av organisasjonsmodellen –Ljabruhjemmet  Omsorg + 
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Sak 17 /13  Godkjenning av innkalling og sakskart t il møte 4.3.2013 - 
AU 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Innkalling og sakskart til møte 4.3.2013 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) informerte om at flere saker er kommet inn i dets siste og derfor er det 
mange tilleggssaker på sakskartet. Sak 27/13 – Skolebehovsplan 2014-2024 – høringsuttalelse  
- ikke er ferdigbehandlet da saksdokumentene ikke er mottatt. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 4.3.2013 godkjennes 
 
 
 
 

Sak 18 /13  Godkjenning av protokoll fra møte 28.1. 2013- AU 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Protokoll fra møte 28.1.2013 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra møte 28.1.2013 godkjennes 
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Sak 19 /13  Årsregnskap 2012 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsregnskap 2012 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Årsregnskap 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes. 
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2012 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, som forslag til vedtak i 
bydelsutvalget: 
3. Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektørens overordnede vurdering inntas i 
saksframstillingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget: 
1.          1.  Årsregnskap 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes. 

2.  Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2012 fremlegges til     
orientering for bydelsutvalget når denne foreligger. 

3.  Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektørens overordnede vurdering inntas i 
saksframstillingen 
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2. Arbeidsutvalget sender sak om Årsregnskap 2012 for Bydel Nordstrand til behandling 
i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  

 
 
 

Sak 20 /13  Årsberetning 2012 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2012 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2012 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2012 for Bydel 
Nordstrand til etterretning.  
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2012 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2012 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 
 
 

Sak 21 /13  Avviksrapport 2012 for Bydel Nordstrand  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport 2012  for Bydel Nordstrand godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 
 

Sak 22 /13  Årsstatistikk 2012 for Bydel Nordstrand  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2012 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2012 for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2012 for Bydel 
Nordstrand til etterretning.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2012 for Bydel Nordstrand til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 2, som forslag til vedtak i 
bydelsutvalget: 
2. Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektørens overordnede vurdering av årsstatistikken  
inntas i saksfremstillingen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget: 
1. 1. Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2012 for Bydel Nordstrand til orientering 

2. Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektørens overordnede vurdering av 
årsstatistikken inntas i saksfremstillingen 

 
2. Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2012 for Bydel Nordstrand til behandling 

i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 

 
 

Sak 23 /13  Referat fra Startmøte om budsjettoppføl ging 2013 - 
Bydel Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
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Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte om budsjettoppfølging 2013 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 

Sak 24 /13  Innbyggerinitiativ om trafikk ved Munke rud skole og 
barnehage 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Nedenstående uttalelse oversendes byrådsavdelingen og PBE med anmodning om at 
uttalelsen legges frem sammen med innbyggerinitiativet for bystyret: 
 
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har mottatt innbyggerinitiativ om en fornuftig 
trafikkløsning rundt nye Munkerud skole, som ble oversendt bystyret i brev av 10.01.2013 og 
senere behandlet av forretningsutvalget i sak 13/00097-2, dato 04.02.2013. 
 
Bydelsutvalget vil med dette orientere om bydelsutvalgets syn på saken, som fremkom i sak 
161/12, dato 20.12.2012. Bydelsutvalget vedtok: 
 
1) Bydelsutvalget stiller seg positivt til planene om bygging av ny Munkerud skole og en 
6-avdelings barnehage. 
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2) Bydelsutvalget anbefaler alternativet i pkt 5.1 i trafikkutredningen fra Asplan Viak AS 
som den beste løsningen for trafikkavviklingen til og fra Munkerud skole, samtidig som 
trafikken forbi skolen ikke øker. 
3) Bydelsutvalget anbefaler en delt løsning for trafikkavvikling til og fra barnehagen via 
Munkerudtunet og P.A. Holms vei. 
4) Bydelsutvalget ber om en utredning av mulig gangvei mellom Munkerudtunet og 
barnehagen og skolen 
 
Dette er fortsatt bydelsutvalgets syn på denne saken, og det bes om at bydelsutvalgets 
uttalelse blir behandlet av bystyret samtidig med behandlingen av innbyggerinitiativet. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
AU ber om at BMS-komiteen utreder trafikksituasjonen for Munkerudområdet med sikte på at 
saken fremmes for BUK og BU i juni 2013 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
AU ber om at BMS-komiteen utreder trafikksituasjonen for Munkerudområdet med sikte på at 
saken fremmes for BUK og BU i juni 2013 
 
 
 

Sak 25 /13  Mulighetsstudie Ormsund- foreløpig vers jon for 
kommentarer 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurdering og ser behovet for at bydelen blir 
konsultert i det videre arbeid med saken. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 26 /13  Medvirkning til revidering av handlings plan mot støy 
2013-2018 for Oslo kommune 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag  til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. For å sikre og trygge befolkningens helse er det nødvendig med et godt og tydelig  
regelverk som beskytter befolkningen mot helseskadelig støy.  

2. Bydelen får inn flere støyklager. Oslo Havn står i en særstilling, og bydelsutvalget ser 
fram til at det nå kommer en ny handlingsplan mot støy fra havnevirksomhet i Oslo og 
med reduksjon av støy på nattestid.  

3. Bydelsutvalget ser også betydningen av at det utvikles bedre generelle indikatorer for 
støyplager som fanger opp tidsvariasjon. Erfaringer tilsier at dette er et nødvendig 
forebyggende tiltak. Dette fordi det i dag er «støytoppene» som forårsaker 
helseplager, mens nåværende grenseverdier i forskrifter baserer seg på 
gjennomsnittsverdier (målt gjennom 24 timer).  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
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Sak 27 /13  Skolebehovsplan 2014 -2024 Høringsuttal else 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Saken var ikke ferdigbehandlet til møtet.  
Saken behandles i BUK-komiteen og BU 
 
 
 

Sak 28 /13  Uro-programmet i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til 
behandling i: Helse- og sosialkomiteen 
Barn,-undom og kultur komiteen 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 

 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar redegjørelsen om URO-programmet til orientering 

 
 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
 Arbeidsutvalgets behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
 Votering: 
 Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn,-undom og kultur komiteen 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Sak 29 /13  Etablering av modulhus i Bydel Nordstra nd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ser positivt på at boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 
legges til grunn for bydelens botilbud for målgruppene 

2. Bydelens boligsosial handlingsplan revideres for 2013 og modulhus legges inn som 
tiltak for å dekke boligbehovet på kort sikt 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, som forslag til vedtak i 
bydelsutvalget: 

3. Det forutsettes at etablering av modulhus i bydelen planlegges med god informasjon 
til og i dialog med berørte naboer 

 
Anne Marie Donati (A) fremmet forslag at saken også sendes til behandling i BMS-komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2  
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt 
Anne Marie Donatis (A) forslag at saken også behandles i BMS-komiteen, ble enstemmig 
vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget: 
1.     1. Bydelsutvalget ser positivt på at boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand    

legges til grunn for bydelens botilbud for målgruppene 
 2. Bydelens boligsosial handlingsplan revideres for 2013 og modulhus legges inn som 

tiltak for å dekke boligbehovet på kort sikt 
  3. Det forutsettes at etablering av modulhus i bydelen planlegges med god informasjon 

til og i dialog med berørte naboer 
 

2.    Saken sendes til behandling i: 
      -    Helse- og sosialkomiteen 

- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Bydelsutvalget 
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Sak 30 /13  Informasjonsskilt på Midtåsenhjemmet - klage fra 
innbygger 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til bydelsutvalget: 
Saken håndteres der den hører hjemme, med et hovedansvar hos Sykehjemsetaten. Saken 
ligger ikke under bydelens ansvarsområde 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende alternative forslag: 
AU delegerer til bydelsdirektøren å behandle saken administrativt 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) alternative forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
AU delegerer til bydelsdirektøren å behandle saken administrativt 
 
 
 

Sak 31 /13  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet- uanmel dt tilsyn 
7.9.12 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 07.09.2012 til 
orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 32 /13  Årsmelding - 2012. Rådet for funksjonsh emmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding -2012 for rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
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Sak 33 /13  Samlokalisering av tjenestesteder i byd elen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Saken om samlokalisering av tjenestesteder tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Saken om samlokalisering av tjenestesteder tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget tar til orientering at alternativer for framtidig lokalisering utredes 
2. Før beslutning om framtidig lokalisering tas må saken fremmes for bydelsutvalget 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Lars Petter Solås (FrP) fremmet forslag at saken behandles  forslag fremmet også behandles i 
de tre komiteene 
 
Votering: 
Lars Petters Solås (FrP) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn,- ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 34 /13  Heimlibakken 1 - varsel om reguleringsp lanarbeid 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget er opptatt av friarealer og tilgjengelighet, både i kystsonen og ellers. 

Eiendommen Heimlibakken 1 anses som en unik eiendom med en helt spesiell 
beliggenhet.  

2. Bydelsutvalget har forståelse for behovet for boligbygging, men samtidig må man ta 
tid til å vurdere helt spesielle kommunale eiendommer nøye. For Heimlibakken 1 
mener bydelsutvalget at det bør tas tid til å vurdere flere alternativer for bruk av 
eiendommen. 

3. Det foreslås konkret at eiendommen vurderes på nytt med tanke på tilbud som kan 
komme innbyggerne i bydelen til gode. Spesielt tenkes det på frilufts- og 
aktivitetstilbud i et folkehelseperspektiv, som kan komme barn og unge til gode.  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken ikke behandles i eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 
 

Sak 35 /13  Nordstrandveien 40 - 46 Sæter - forslag  til 
detaljregulering 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
De innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget finner at det foreliggende planforslaget for Nordstrandveien 40 – 46 
bør omarbeides. 

2. Generelt må bebyggelsen reduseres i høyden og gjøres mindre dominerende i 
lokalmiljøet. Alle utkraginger, balkonger og karnapper bør ligge innenfor byggelinjer 
og byggegrenser. 
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3. Det er uakseptabelt at Sæter barnehages uteareal får skyggevirkning av ny 
bebyggelse. Hvis dette skjer, må eksisterende Sæter barnehage rives og erstattes av ny 
barnehage på dertil egnet tomt, eventuelt kan ny barnehage vurderes innpasset i det 
foreliggende planforslaget. 

4. Planforslaget må sikre løsninger som er trygge og lett forståelige for gående og 
syklende. 

5. Bydelsutvalget vil igjen be om at parkeringsnormen for ytre by gjøres gjeldende for 
planforslaget. Erfaring fra knutepunktfortettingen på Holtet har vist at mangel på 
parkeringsplasser i utbyggingsprosjektet gir uønsket parkering på småveiene i 
nabolaget.   

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 

Sak 36 /13  Leilighetsnormen i reguleringsplaner - evaluering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at det er riktig å justere og myke opp norm for 
leilighetsfordeling i reguleringsplaner, slik at normen nærmer seg de behov som utbyggerne 
registrerer i sin kontakt med boligkjøpere. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 
 
Møtet hevet kl 20.00 
 
 
 

 
Oslo, 04.03.13 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 


